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Välkommen till Nora!
Nora är Bergslagens lilla sagostad. Alldeles intill
den glittrande Norasjön, med trånga gränder
och färgglada trähus hittar du upplevelser runt
varje krök.
Det är något visst med Nora. Kanske är det de pittoreska
omgivningarna och kulturvården. Eller det gammaldags
som ofta kombineras med nytänk och mod. Eller kanske
är det alla människor som bryr sig. Om staden, besökarna och Bergslagen.
I Nora finns något för alla. Konst, kultur, friluftsliv och butiker med både nytt och gammalt. Dopp i sjön, dagsfärsk
glass och historiska miljöer och platser.
Bland textraderna här i broschyren, möter du några av
Noras personligheter. Människor som skapar upplevelser och sprider glädje. Alla gör de Nora till en plats att
besöka. Och återvända till.
Läs mer om Nora och lär känna stadens
personligheter på visitnora.se
There’s something about Nora, Bergslagen’s
charming little wooden town. Maybe it is the
picturesque environment or the harmonization between new
and old. Or maybe it is the people who care about the
town, its visitors and Bergslagen. Placed right next to Lake
Norasjön, with colorful wooden houses and small alleys,
Nora offers something for everyone. Art, culture, outdoor life
and shopping. Try outdoor swimming and freshly made ice
cream or visit historical places and sights. There’s something
to discover behind every corner.

Fotografer: Frida Edlund, Lars Sjökvist, Karin Foberg, Cecilia Wendin,
Dragan Popovic, Erik Wiklund, Terése Andersson, Roine Magnusson m fl.
Layout: Nora turistbyrå. Art direction: Skogen Grafisk Form.
Text: Obygden Studio, Nora turistbyrå m fl.
Ansvarig utgivare: Håkan Ceder, Nora turistbyrå, hakan.ceder@nora.se
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Tre Trästäder
Nora i Bergslagen, Hjo vid Vätterns strand och
Eksjö på småländska höglandet. Ingen av de tre
städerna är den andra lik, alla har de sin särskilda karaktär. Ändå har de mycket gemensamt.
Grunden för samarbetet mellan städerna är att
alla fått utmärkelsen Europa Nostra för arbetet
med att bevara och vårda den unika bebyggelsen och kulturmiljöerna. Här finns den genuina
småstadskänslan från en annan tid bevarad och
levande. Läs mer på tretrastader.se
Nora, Hjo and Eksjö – none of the three
wooden towns are alike. They all have their
own distinctive character, yet have a lot in common.
They have all received the Europa Nostra Award for
their work on preserving and maintaining their unique
buildings and environments that are rich in cultural
history. Here, you will find the genuine ambience of a
small town from days gone by, preserved and full of
vitality. Read more about the three wooden towns at
tretrastader.se

Ladda
ner appen!
I appen Tre Trästäder finns
självguidade rundvandringar som
lär dig mer om städernas historia
och kulturarv. Appen är gratis att
ladda ner på Google Play
och App Store.

Gör en
trästadsklassiker
Gör en trästadsklassiker och besök alla tre! Samla
klistermärken på Tre Trästäders klassikerkort som
finns att hämta på varje stads turistbyrå. När du
samlat på dig märken från alla tre får du en fin
gåva. Ta hjälp av vår självguidade bilrundtur och
gör en roadtrip mellan städerna –en härlig utflykt
på den svenska landsbygden som bjuder på
unika prisbelönta kulturarvsmiljöer i de tre städerna
blandat med tips på mysiga fikaställen, sevärdheter,
badställen och annat trevligt längs vägen. Bilturen
laddar du enkelt ner i appen Tre Trästäder.
Visit all three of the wooden towns a do
a ”wooden town classic”. Collect stickers
from each town (at the tourist center) and recieve
a gift at your last stop.
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En välbevarad trästad
Kullersten, skvallerspeglar och träkåkar. Upptäck Nora
– den levande och historiska trästaden i Bergslagen.
Att besöka Nora är som att kliva in i ett museum,
men med skillnaden att här är allt på riktigt. Staden
lever med sin historia, och är idag en av Sveriges
mest välbevarade småstäder. Trähusens fasader och
de trivsamma gårdarna är alla detaljer som påminner om hur livet var förr.
Noras gator är utlagda i det klassiska rutnätet och
många hus och gårdar ser likadana ut som de
gjorde på 1700- och 1800-talet. Staden är präglad
av bergshanteringen och har stadsprivilegier sedan
1643. I Nora möttes de mäktiga bergsmännen för
att göra upp planer och avsluta affärer.
Följ med på en guidad stadsvandring
Med en guidad tur genom staden kan du lära dig
mer om historien om staden, järnvägen, bergsmännen och andra personligheter. Se aktuella tider och
boka enkelt din guidning på visitnora.se!
enkelt på visitnor

En prisbelönt stad
Nora tilldelades utmärkelsen Europa Nostra 1993
”För det framgångsrika genomförandet av ett långt
och komplicerat projekt som bevarat staden Noras
historiska och kulturella miljö vilket inkluderar trähusen, industriminnena och järnvägen till Pershyttan.”
Nora har dessutom fått pris för Församlingshemmet
(2002) och Gyttorp Centrum (2002).
Nora is characterised by the mining industry
and was granted its town charter in 1643. The
streets conform to the classic grid pattern and many
buildings and yards look the way they did in the18th
and 19th centuries. The town lives with its history, and
thanks to its proud inhabitants, it is today one of
Sweden’s most well-preserved small towns. In 1993
Nora received the Europe Nostra award for
respectful preservation of cultural environments.
5
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”Bara för att historien är viktig, får det
inte stagnera. Man vill framåt, men med
största respekt för det förflutna.”

Maria bland äpplen
och antikviteter
Att gå in i Göthlinska gården är som att kliva
över tröskeln till någons hem. Smålampor
lyser. Trasmattans kant har vikt sig av någons
steg och spetsduken ligger prydligt under
porslinsfigurerna.
Maria Nagle hälsar välkommen utanför huvudbyggnaden på Göthlinska gården. In genom köksingången och halvtrappan upp till en av husets alla
salonger. Som museiiassistent och samordnare för
gården har hon järnkoll på såväl hus som historia.
Det gamla borgarhemmet donerades till Nora stad
av familjen Göthlins yngsta dotter, Ingrid Göthlin, under 1960-talet. Idag fungerar huset som ett museum.
Och ett ytterst tillåtande sådant.
– Här finns inga avgränsningar eller rep mellan besökare och miljö. För det är det som är tanken med
Göthlinska gården. Det är meningen att du ska
kunna uppleva den här miljön, precis så som det
var. Här ser allt precis ut som det gjorde när Ingrid
bodde här, berättar Maria och ser sig omkring i
salongen.
Arbetstiderna är förvisso fasta. Men det är också det
enda som ser likadant ut för Maria. Med säsongernas skiftningar förändras också Göthlinska gården.
Till jul kommer ljusstakarna och pyntet upp, om våren
är det mycket att förbereda i trädgården och till
sommaren sätts de skira gardinerna upp.

Arbetet på ön
Intresset för bevarande och trädgård kommer även
väl till pass under Marias andra jobb. Hon delar
sin arbetstid mellan Göthlinska gården och som
ansvarig för genbanken på Alntorps ö. På den lilla
ön i Norasjön, finns en samling av cirka 160 äppeloch päronsorter. Genbanken är en av 14 i Sverige,
som skapats för bevarande av äldre fruktträd. Här
arbetar Maria tillsammans med en pomolog med
att beskära, katalogisera och bevara.
– I genbanken har vi fler sorter från Bergslagen, men
också träd som finns över hela Sverige, så kallade
mandatträd. De bevaras för att kunna ersätta om
något träd i en annan genbank inte klarar sig. Det är
ett oerhört intressant uppdrag som hela tiden får mig
att vilja lära mig mer, förklarar Maria.
Historia och samtid
Maria pratar om Nora med värme. Att staden
genomsyras av samverkan och gemenskap,
historia och samtid.
– Nora är en liten stad som klarar av av spegla
då och nu. Det tar jag med mig i mitt jobb. Bara för
att historien är viktig, får det inte stagnera. Man vill
framåt, men med största respekt för det förflutna.
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Upptäck Nora
på egen hand!
Ibland kan det vara skönt att strosa i sin egen takt.
Ladda ner trästads-appen, hämta en folder eller få
tips av personalen på turistbyrån.
Foldrar för vandring på egen hand
På turistbyrån finns foldrar för att upptäcka trästaden
och Maria Langs Skoga på egen hand.
Stadsmysterium Nora
Ta med familjen eller vännerna ut på Noras gator och
lös Mysteriet med de oemotståndliga karamellerna, en
promenadkluring för både besökare och hemtama. Köp
ett mysteriekuvert på turistbyrån.
Historisk ljudvandring
Upptäck Nora i egen takt under en ljudvandring där
skådespelaren Magnus Wetterholm tar dig med på en
historisk resa tillbaka i tiden. Lär dig mer om Noras hus
och gårdar och lyssna till berättelser om människor som
verkat i staden. Den historiska ljudvandringen finns att
ladda ner i Tre Trästäders app.
Upptäck Utmärkta Nora!
Med Hembygdsföreningen Noraskogs förteckning kan
du enkelt se alla byggnader i staden som bär informationsskyltar. Dessa hus har ofta hundra års historia och
några av dem är unika byggnadsminnen. Utmärkta
Nora finns att ladda ner i Tre Trästäders app.
Följ med Cattus på upptäcktsfärd
Cattus och stinsprovet är familjevandringen där liten och
stor tillsammans får upptäcka Nora och stadens historia.
Er guide och medföljare under vandringen är Cattus,
katten som vet en hel del! Han kommer att dela med sig
av all sin kunskap och sina kloka ord, och han ger säkerligen svar på frågor som ni kanske går
och funderar på. Dessutom får ni hjälpa
Cattus att hitta sin borttappade stinspinne, träffa Selma Gerdin som skapade
Noraglass och lösa en rebus. Efter
vandringen kan alla barn hämta ett
diplom på turistbyrån i stationshuset.
Du hittar Cattus i Tre Trästäders app.
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Tips!

Där tiden stått stilla
Besök ett unikt museum och se hur livet kunde se ut för en
borgarfamilj runt förra sekelskiftet. Göthlinska gården är
en välbevarad tidskapsel, mitt i Nora.
Familjen Göthlins borgarhem från senare hälften av
1800-talet ser ut precis som när det donerades till
staden av yngsta dottern Ingrid (d. 1961). Här har
tiden stått stilla. Som besökare får du uppleva och
fascineras av prylar och detaljer som vittnar om familjen Göthlins intressen. Här finns prov på Fröken
Ingrids intresse porslinsmålning, men också konst,
fotografier, möbler, leksaker och prydnadsföremål
daterade från 1600-talet och framåt. Den vackra
trädgården med utsikt över Norasjön är öppen för
besökare. Titta in i gårdens vagnslider där det finns
ett litet museum om Noras historia.
Följ med på en guidad visning
Följ med på guidad visning och lev dig in i livet som
borgarfamilj runt förra sekelskiftet. Se aktuella tider
och boka din guidning på visitnora.se!

Besök Göthlinska gårdens
trädgård i april och upplev det
vackra blå havet av Scilla Sibirica.
Lökarna kom troligtvis per post från
sonen Gustafs fru i Uppsala och
planterades i trädgården 1917.

Öppet för drop-in
Kika in i huset och upptäck svunna tider. Gården är
öppen för drop-in-besök vissa dagar under säsongen.
Se aktuella dagar och tider på visitnora.se
The Göthlin family’s burgher home from the
latter half of the 19th century is a unique
museum that looks just as it did when it was donated to
the town by the youngest daughter, Ingrid, who died in
1961. During a guided tour, you can experience details
that attest to the family’s interests. You will find samples
of Miss Ingrid’s avid interest in China painting and also
art, photographs, furniture, toys and decorative objects
dating from the 17th century onwards. The beautiful
garden overlooking Lake Norasjön is open to visitors.
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Maria Langs Nora
Nora är en förlaga till deckardrottningen Maria
Langs fiktiva stad Skoga. Och det syns både här
och var i staden. Dagmar Lange, som hon egentligen hette, växte upp i Nora och använde många
av sina favoritplatser och vänner som inslag i sina
deckare. Hennes böcker går att fynda i flera av
stadens butiker och berättelserna har blivit populära
filmer där flera av inspelningsplatserna hittas i Nora.
Sommartid kan du besöka Deckarvagnen vid stationen med Maria Lang-antikvariat och miniutsällning.
Upptäck Skoga under en guidad mordvandring!
Missa inte den spännande mordvandringen med
berättelser från Langdeckarna och Maria Langs liv.
Se marialang.se för datum och tider.
Dagmar Lange, which was the author
Maria Lang’s real name, grew up in Nora
and used many of her favourite places and friends
as elements in her detective novels. You can find her
books in several of the town’s shops. Her stories
have even been made into popular films.

Tips!

Alntorps Ö
Alntorps ö är en populär plats under sommarmånaderna. Med båten M/S Plaskus, som avgår
från strandpromenaden i Nora, når du under
juni–augusti Alntorps Ö. Här kan du svalka dig
med ett dopp i sjön, fika, spela minigolf, upptäcka
genbanken med fruktträd eller bara njuta av Nora
från sjösidan. För de minsta finns en trollstig och vill
du utforska ön finns en 3 km lång rundslinga.

Ta en tur till Lilla Trädgården
strax norr om Nora. En handelsträdgård med ett stort utbud av växter och trädgårdstillbehör. Handla
säsongens blommor, inspireras
och ta en fika i caféet.

During the summer you can take the M/S
Plaskus boat to Alntorp Island. Swim, have
coffee, discover the gene bank of apple trees or just
relax and enjoy Nora from the lake side. For the very
youngest, there is a troll trail, and if you’d like to
explore the island, you can walk a 3 km loop.
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”Att äga och underhålla det här kvarteret
med sina gamla trähus kräver ett intresse
för bevarande. Det behövs en närvaro och
känsla i det.”

När gammalt möter nytt
Nu och då. Bevarande och nytänk. Med
intresse och en känsla för kvalitet är Fredrik
Sandberg en viktig pusselbit i Noras levande
stadskärna.
1859 var det Carl Axel Sandberg som öppnade
butik och verksamhet i Nora. Bleckplåtslagaren
som började sälja sitt hantverk kanske inte då
anade att hans ättlingar, drygt 160 år senare,
skulle driva verksamheten vidare. Idag är det
Fredrik Sandberg och Annika Sandberg, som
äger och driver Leon. Sandbergs Bosättningsaffär
på torget i Nora.
Intresset för matlagning och det vackra i vardagen
kommer väl till pass i butiken. Och fascinationen
över historia och byggnadsvård går hand i hand
med Fredriks roll som ägare av en stor del av kvarterets fastigheter. Men att äga hus som kan dateras
till mitten av 1700-talet, skiljer sig något från att
underhålla moderna kåkar.
– Att äga och underhålla det här kvarteret med sina
gamla trähus kräver ett intresse för bevarande. Det
behövs en närvaro och känsla i det, säger Fredrik.
Försiktiga förändringar
De två våningar höga trähusen intill torget och
kyrkan är en stor del av Nora. Interiört hyser de boende och moderna butiker, exteriört bidrar de med

bilden av Nora som den levande och historiska
trästaden. Om förändringar sker är de försiktiga –
med målet att det nya ska smälta in.
– Snart blir det byggstart för en ny byggnad
här runt hörnet. Där har jag tillsammans med en
arkitekt försökt blanda nu och då. Ett modernt bostadshus i klassiska snitt, med butik på bottenplan.
Det fina är att vi bevarar det gamla stallet som
stått här sedan 1700-talet.
Noras kännetecken
De försiktiga uppdateringarna är lite av hemligheten, även i butiken. För bosättningsaffären har kommit att bli ett kännetecken Nora. Folk minns och känner igen sig, år efter år. Då ska inte svängarna tas
ut för mycket, enligt Fredrik. Som fastighetsägare,
butiksägare och även boende i det lilla träkvarteret,
har Nora en speciell plats i Fredriks hjärta.
– Jag älskar verkligen att bo i Nora. Det finns en
kraft i staden och ett driv hos människorna här. Den
här lilla trästaden, med sina vinklar och vrår, drar
till sig människor med ett intresse för den här miljön
och det känns som att alla vill bidra till att bevara
och utveckla den, avslutar Fredrik.
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Gör din egen
antikrunda!
Gillar du antikt, vintage och retro?
Välkommen till himmelriket för loppisälskare.
Fyndsugna har mycket att hitta i Nora. Både i och utanför
staden finns loppisar, byggnadsvårdsbutiker, antikviteter
och kuriosa. Alla butiker har, precis som Nora, sin alldeles egna personlighet. Här kan du hitta allt från antika
möbler och lampor, till keramik, roliga manicker och
vintagekläder. Så ta på dig fyndglasögonen och gör din
alldeles egen antikrunda!
Nora Diversehandel
För många är det en nostalgitripp att komma in i Nora
Diversehandel. I Ylwas charmiga butik vid torget finns
något för alla. Kika runt bland möbler, lampor, kläder,
husgeråd, grejer och manicker från förr.
Noraskogs Antik & Byggnadsvård
I den linoljedoftande butiken på Storgatan erbjuder
Fredrik och Anders både kunskap och inspiration! Här
hittar du traditionella byggnadsvårdsprodukter, antikt
och inredning.
Lenas Gyllene Ting
Gammalt och nytt samsas i Lenas stilfulla lilla butik på
Rådmansgatan. Här finns möbler, lampor, porslin, glas,
keramik och textil tillsammans med lite annat smått och
gott. Allt noga utvalt såklart.
Desajntik
I butiken Desajntik, som ligger i Pershyttan Lockgruvegård,
säljer Erik handplockade föremål med det där lilla extra.
Spännvidden är stor men fokus är keramik, konstglas och
metall från 1900-talet.
Galleri Victoria
Erik Andersgården är en bergsmansgård i Pershyttan där
Kerstin driver butiken Galleri Victoria. Här hittar du inredning, antikviteter, vintagemode och presantartiklar.
Mer info om butiker, loppisar och second hand
i Nora med omnejd hittar du på visitnora.se
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Personliga butiker i Nora
Välkommen till en unik stadskärna, med mysiga butiker och äkta småstadskänsla.
Här är varje dag en Noradag!
Noras gator bjuder in till att ”gå på stan”. Strosa
kullerstensgatorna fram och upptäck små butiker
inrymda i de gamla trähusen. Stanna till vid torget
och ta en paus innan du promenerar ned till sjön.
En loppis där, ett café där. Här finns inga stora
kedjor, varje butik har sin egen personlighet och
utbud – precis som förr i tiden. Och framför allt, här
finns tid för personlig service och småprat.
Nora är en liten stad, med ett stort utbud. I stadskärnan kan du hitta det mesta du behöver. Med
ögongodis och fynd bakom varje gathörn. Besök
ostbutiken med den kunniga personalen, titta in i
fotoaffären, spana in en ny servis i bosättningsaffären eller kika på skor och kläder. Shoppa ekologiskt, inredning och blommor eller fynda på någon
av alla loppisar.

Stadens köpmannaföreningen anordnar evenemang
och mötesplatser året om. Storloppis och familjeaktiviteter under Noradagarna, julmarknad, torghandel
och den anrika Noramarken.
Läs mer på handlainora.se
och se vad 2022 har att erbjuda.
Nora’s shops are gathered in the town center,
just like in the old days. There are no chain
stores, but each individual shop has its own personality
and range of products, such as antiques, interior
design and clothes. Here there is time for personal
advice and small talk. Nora is a small town with a
wide range of products. Shop interior design, clothes
and shoes or delicacies. Or visit the flea markets for a
more retro feel selection.
15

Det kreativa kvarteret Bryggeriet
Driv, glöd, konst och kultur. Allt och lite till hittar du i Noras kreativa kvarter – Bryggeriet.
Kvarteret Bryggeriet hittar du strax utanför stadskärnan, på promenadavstånd från torget. Industrimiljöerna från 1800-talets senare del rymmer nu
kreatörer inom konst, kultur, hantverk, mat och dryck.
I området hittar du ateljéer och verkstäder där
du kan träffa lokala hantverkare och konstnärer.
Glaskonst, smedja, återbruk, textilverkstad och
trädesign är bara några exempel på vad du kan
upptäcka i området. Här finns också en chokladpralinör, mikrobryggeriet Nora Brygghus samt Björk
Kafé & Skafferi och restaurangen Bryggerikrogen.
Kvarteret Bryggeriet is a 19th-century industrial
area that has been refurbished and turned into
a centre for many of the town’s creative people. In the
Bryggeriet district, there is also a café and the
restaurant Bryggerikrogen. During the summer, art
exhibitions appear in the old Bryggerihuset.
16

Utställningar i Bryggerihuset
I Bryggerihuset tillverkades det bayersk öl fram till
1950-talet. Och doften av malt och humle hänger
kvar än idag. Byggnaden är i stort sett oförändrad
sedan dess och höjer på många ögonbryn med sin
arkitektur. Idag rymmer den mäktiga lokalen spännande konst. Från maj till september visas samtida
utställningar på fyra våningar.
24 april–1 maj
Ljusstråk Vårsalong.
14 maj–12 juni
Remi, samlingsutställning på temat spel.
19 juni–31 juli
Sommarutställning med samtidskonst, Nora Art.
6 augusti–4 september
Ljusstråk samlingsutställning.

Konsthantverkare
i bryggerikvarteret
I Kv. Bryggeriet hittar du många av Noras kreativa
hantverkare. I deras öppna ateljéer och verkstäderna hittar du verk i naturnära material som
metall, glas, lera, trä och textil. Låt oss presentera
några av dem.
Anderssons Puts & Metallverkstad
Lennart Andersson tillverkar konsthantverk i mässing.
Här hittar du bland annat ljusstakar, bägare, lampetter
och servettringar.

Lennart Andersson, mässingsslagare

Ateljé Barbro Bohlin
Barbro Bohlin har linnekläder som specialitet. I butiken
finns plagg för alla former och figurer, men även handmålade sidensjalar och smycken.
Charlottas Textilverkstad
I sin textilverkstad jobbar Charlotta med restaurering och
lagning av kläder och alla typer av hemtextil. Här finns
också garner till försäljning.
Glas & Lera
I sin glasverkstad tillverkar Christina blyinfattat glas och
hon är även utbildad glasmålare. Bi är keramiker som
jobbar mest med stengods och gör både skulptur och
bruksföremål.
KåGe Snickeri & ND Trädesign
KåGe Snickeri arbetar med tillverkning av i huvudsak
trädgårdsinredning som passar i både privata trädgårdar
och parker. ND Trädesign tillverkar rustika skärbrädor,
brickor och annat finsnickeri.

Bi Berg, keramiker

Smedjan
En butik och verkstad för smidesarbete, plåtarbete och
trädesign. Isabella och MéHiel säljer egentillverkade
produkter så som konsthantverk, möbler och återbruk.
Butik KOMIN
En butik till bredden fylld med spännande konsthantverk
i material som trä, textil, glas och keramik av lokala konstnärer och konsthantverkare. Öppen juni–september.
Info om alla hantverkare, kreatörer och andra
verksamheter i bryggerikvarteret hittar du på
kvarteretbryggeriet.se
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Niklas Dahlgren, finsnickare
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Ted Ström och konstnärskapet
Musiken, konsten, kulturen. Alla lika viktiga
och stora delar i Ted Ströms liv, där skapandet
aldrig tar slut.
Ted Ström tar emot i ateljén i Kvarteret Bryggeriet.
Musik i bakgrunden, en pågående akvarell på
bordet. Ted håller på att färdigställa inför den första
utställningen på länge. Restriktionerna har släppt
och tillsammans med dottern Anna Ström väntar
vernissage och utställning på Säfstaholms slott under
våren. Väggarna i ateljén täcks av landskapsmålningar i skiftande färger. Öar, vatten, himmel och hus.
Olika stämningar och skiftningar. På frågan om var
inspirationen kommer ifrån funderar Ted.
— Inspirationen finns överallt. Och jag gillar landskap.
Jag hittar ofta på scener och platser som nästan
skulle kunna finnas. På så sätt behöver det ju inte vara
rätt och riktigt, säger han och flinar. Jag är också fascinerad av öar, som små isolerade civilisationer. Det
kommer förmodligen från min uppväxt i Bohuslän.
Där allt började
För det var i Göteborg han föddes, konstnären och
musikern Ted Ström. 1960 gick flytten till Stockholm
och efter studenten kom Ted in på Konstfack. Men
drömmarna om att bli illustratör kom lite i skymundan
när musiken tog allt större plats.1968 startades Contact – proggbandet med influenser från folkmusiken.
En intensiv period i livet följde, med mycket turnerande och spelande för Ted. Men musiken fortsatte när
Contact började ebba ut. Ted flyttade till Luleå för
att jobba som musiker på Norrbottensteatern. Väl
där träffade han kärleken Eva, bildade familj och
startade bandet Norrbottens Järn. Det var även i
Luleå Ted fick kontakt med Lasse Molin.
– När jag och Lasse träffades blev det början på
något stort. Vi följdes åt och jag skrev musiken till

de flesta av hans tv-produktioner, som exemplevis
Tre Kärlekar som blev populär bland folket. Utanför
ateljéfönstren är det snöstorm. Det viner snö från taket
i bryggeriområdet och bilarna kryper fram längs
vägarna. Det går inte att låta bli att fråga om låten
Vintersaga.
– Ja, den tog fart! Det började med en idé för tv,
men budgeten sa nej och det blev inget. Då gick
jag hem och skrev Vintersaga. Luleå var ju den
perfekta kulissen. Monica Törnell sjöng in den och
den blev stor. Sedan dess har flera artister och även
en bilreklam gett den nytt liv. Jag har precis gjort en
ny, akustisk version som finns med på mitt nya album,
berättar Ted.
Musiken tystnar aldrig
Från Luleå gick flytten till Örebrotrakten. Och efter
15 kreativa år i den gula villan i Mosås landade
familjen Ström slutligen i Nora. Året var 2000 och
Ted blev snabbt inblandad i Noras kulturliv. Föreningar startades, samarbeten påbörjades och festivaler
startades upp.
– Nora är en slags smältdegel för kultur. Jag hade
aldrig varit med i en förening innan jag flyttade hit.
Men det var härliga år. Nu koncentrerar jag mig
mest på att delta, kanske inte dra igång så mycket
nytt, säger Ted och skrattar.
Det är en ständig framåtrörelse i Teds skapande. Nyligen släpptes det senaste albumet Skiften som han
skapat tillsammans med sönerna Albin och Johan
samt gitarristen Torbjörn Carlsson. Musiken verkar
aldrig tystna för Ted.
– Det är något speciellt med musik. Du kan vara hur
trött som helst. Men två takter in är tröttheten borta.
Och det går heller inte att sluta.
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Sommarmode för både
honom och henne hittar
du hos oss!
Vero Moda, Only, Vila, Pieces,
Mingel, Trofé, Mix By Heart,
Soyaconcept, Only and sons m fl.

En historisk resa

Välkommen till Nora Stadshotell
Välj oss för
Logi, lunch, fest & konferens
Utmärkt service & vacker miljö
Se även våra olika paket
info@norastadshotell.se tfn. 0587-31 14 35
www.norastadshotell.se

Konstpaus.Fika.
Shoppa.Hantverk.
Wow.Kulturmiljöer.
till Noras
Strosa. Välkommen
kreativa kvarter.
Prästgatan 27–29, Nora.
Äta.
kvarteretbryggeriet.se
Njut.

Ångtåg

Nora—Järle
www.nbvj.se

Alla välkomna!
Särskild vagn för er med hundar.

Marias Chokladmakeri

MC

NORA BRYGGHUS
Det lilla bryggeriet med
de stora smakerna!
Kvarteret Bryggeriet, Brobacken 3
Tfn. 072-742 65 65

www.norabrygghus.se

Tillverkning och butik i
Kvarteret Bryggeriet, Nora
Facebook och Instagram

kontakt@mariaschokladmakeri.se

070-644 27 59
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Restauranger
& pizzerior
Bryggerikrogen
Prästgatan 42, tfn. 0587-103 40
www.bryggerikrogen.se
J&J Asian Restaurant
Rådmansgatan 9c, tfn. 0587-103 50
Karlssons Choice
Rådstugugatan 23, tfn. 0587-101 80
www.karlssonschoice.se
Nora Golfrestaurang*
Östra Sund, tfn. 0587-120 00
Nora Restaurang & pub, Gulddrake
Kungsgatan 6, tfn. 0587- 101 89
Nora Stadshotell
Rådstugugatan 21, tfn. 0587-31 14 35
www.norastadshotell.se
San Sushi Nora
Prästgatan 6, tfn. 072-230 00 16

Tips!

På Spåret*
Järnvägsgatan, tfn. 070-740 66 17

Upplev högklassig mat och
service på Bryggerikrogen som
sedan tre år är med i White Guide.
Råvarorna är närodlade, vinet naturligt och ölen kommer gärna från
närliggande bryggerier.

Restaurang Rhodos
Prästgatan 8, tfn. 0587-124 40
Trattoria Gyttorp
Gyttorp Centrum, tfn. 0587-257 77
Med reservation för ändringar.

Uskavi*
Tre Sjöars Väg, tfn. 0587-33 00 25
www.uskavi.se
Åkerby Herrgård
Åkerby, tfn. 0587-912 10
www.akerbyherrgard.se
Friends Restaurang
Älvstorpsvägen 8, tfn. 070-757 98 72
Bergslagsgrillen
Bergslagsgatan 9, tfn. 0587-137 91
Pizzeria Babylon
Kungsgatan 6, tfn. 0587-130 30
www.babylon-pizzeria.se
Pizzeria 47:an
Storgatan 11, tfn. 0587-120 48
www.47an.net
*Säsongöppet/Open during summer
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Fikastaden
Hemgjord glass, hälsoboll eller en klassisk
budapestbakelse? Det är aldrig långt till gott
fika i Nora. Intill kullerstensgator, med milsvid
utsikt över Bergslagen eller puttrande kreativitet i
Kvarteret Bryggeriet. Låt dig väl smaka!
Do you crave a Swedish fika? Many places
serve freshly made pastries, and the beautiful
surroundings make the coffee taste even better.

Björk Kafé & Skafferi
Kvarteret Bryggeriet, tfn. 073-061 54 17
Café Da Capo
Rådstugugatan 19, tfn. 0587-148 00
www.cafedacapo.se
Café Slottspigorna
Kvarnvägen 7, tfn. 073-999 86 09
www.slottspigorna.se
California Café*
Kungsgatan 8, tfn. 073-086 86 87

Med reservation för ändringar.

Järle Stationscafé*
Järle stationsväg 2, Järle, tfn. 070-611 33 85
Kafé Strandstugan*
Storgatan 1, tfn. 073–840 01 61
www.noraglass.se
Nora-Annas Gårdscafé*
Stora Hälltorp, Öskevik, tfn. 070-552 63 26
www.nora-annas.blogspot.se
Noraglasskiosken*
Storgatan 10, tfn. 0587–123 32
www.noraglass.se
Lilla Trädgården*
Bergslagsgatan 82–86, tfn. 076-772 92 22
www.lillatradgardeninora.se
Pershyttans Tågcafé*
Bergsmansbyn Pershyttan, tfn. 0727-33 37 71
www.tagcafe.se
Selma G*
Borgmästargatan 1, tfn. 073-844 07 00
www.noraglass.se
Svalbo Café*
Jerle Stad, tfn. 072-943 92 68
www.svalbo.com
*Säsongöppet/Open during summer
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Visste du att...
när Selma Gerdin startade
glassfabriken 1923 var det våfflan
som spelade huvudrollen och glassen
var blott ett tillbehör. Hon gräddade
”wofflor” och rullade dem till
glasstrutar.

Vilken smak väljer du?
NoraGlass är den dagsfärska delikatessen som tillverkats sedan 1923.
Varje sommardag finns tre nyrörda smaker att
välja bland. Vanilj, hasselnöt och en för dagen
unik smak. Glassen är gjord från grunden enligt
hemligt recept samma dag som du äter den. Fyll
en klassisk våffla eller bägare. Eller varför inte
testa Ljuvliga Hjortron, Pelle Pajas eller Jubileumsbägare? Glassen säljs i kiosken på Glasstorget
samt hos Strandstugan och Selma G, som båda
ligger längs strandpromenaden. Spana in årets
glassmeny på noraglass.se

Since 1923 residents of Nora and visitors have
been able to enjoy freshly made delicious ice
cream . During the summer days, NoraGlass offers
three flavors – vanilla, hazelnut and a special flavor of
the day. NoraGlass makes their ice cream from scratch
according to a secret recipe on the same day the ice
cream is served. The ice cream is sold in the kiosk on
Glasstorget and at Strandstugan and Selma G, both
located along the shore walk.
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Mathilda och den
goda mötesplatsen
Från kombucha till kafé. Från Stockholm till
Nora. När Mathilda startade Björk Kafé och
Skafferi föll bitarna på plats.
Allt började med att Mathilda Perrakoski bryggde
lite för mycket kombucha hemma i köket. Hon packade ihop den fermenterade tedrycken och beslutade
sig för att testa att sälja flaskorna på julmarknaden i
Nora och Siggebohyttan. Tanken väcktes, rätt tillfälle
och person dök upp och 2019 startade Mathilda
Björk Kafé och Skafferi. Då tillsammans med en kollega med branschvana, sedan nästan två år tillbaka
driver hon kaféet själv.
– Jag har som många haft kafédrömmar. Det finns
ett grundintresse av kost och hälsa, men helhetskonceptet är det som lockat mig främst. Det kreativa
utrymmet i skapandet och att anordna konstutställningar och musikkvällar. Men också lyxen i att
genom hälsosamma råvaror faktiskt kunna äta tårta
till frukost. Och att möta människor på riktigt, säger
Mathilda.
Ett ställe att trivas på
Konceptet i kaféet har alltid varit ”så rent som
möjligt”. Och det är precis vad besökaren möts av i
kafélokalen. Lokalt och svenskodlat, gärna ekologiskt.
När kött finns på menyn är det viltkött, naturbeteskött eller lokalt, annars satsar Mathilda gärna på
vegansk och glutenfritt. Stammisarna är många, på
väggarna hänger tillfälliga konstutställningar och ur
högtalarna strömmar jazz. Ett ställe att trivas på.

2016 gick flytten från Stockholm till Nora. Mathilda
och Robert hade ingen som helst koppling till den
lilla trästaden. Men de längtade bort från storstaden
och ville leva enkelt, utan höga lån.
– Det var en bökig tid i början. Vi saknade vännerna,
ingen av oss hade jobb och det var svårt att få ihop
timjobb. Men med kaféet kom en befrielse, även om
det var tuffare än jag hade föreställt mig. Det är en
utmaning i att våra barn Edda och Franke fortfarande
är små men nu kliver Robert in mer i verksamheten
och vi blir mer av ett familjeföretag. Nu går vi in i ett
nytt skede med ombyggnad och förändringar och
Björk blir större på fler sätt!
Framtidsdrömmar och mötesplatser
Mathilda och Robert har öppnat upp till den
intilliggande lokalen och skapat Vardagsrummet.
Här väntar konserter, föreläsningar och självklart
fler sittplatser. I framtiden hoppas Mathilda på en
mötesplats där alla får plats. Med närvaro, trygghet,
frihet och kreativitet som ledord. Och om det är
någonstans det fungerar är det kanske i Nora.
– Staden betyder framåtrörelse för mig. Jag önskar
att Björk ska få fortsätta vara en mötesplats och med
Vardagsrummet en kreativ oas som lever sitt eget liv
– för både gammal och ung. Det är tufft att driva en
verksamhet i en liten stad, men jag tror att hela Nora
och det småskaliga har framtiden för sig. När slit-ochsläng-eran lider mot sitt slut och vi söker oss än mer
till de lokala hantverkarna och de lokala mötesplatserna, avslutar Mathilda.
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Ralph Erskines
Gyttorp
Gyttorps Centrum utgörs av häftiga och mysiga
hus med ett spännande spel mellan bågar,
vinklar, ytor och färg. De är ritade av arkitekten
Ralph Erskine på 40- & 50-talet. Husen har sin
egen stil med modern form och unika planlösningar. Efter en en omfattande och pietetsfull
upprustning under 90-talet fick Gyttorps Centrum
status som statligt byggnadsminne. År 2002
belönas det med en Europa Nostra-utmärkelse.
Här finns två tidstypiska lägenheter som du kan
hyra för övernattning.
In Gyttorp you will step right into the Swedish
welfare state of the 1950s. Collaboration
between the managing director of the works and
architect Ralph Erskine led to the construction of a
town centre characterised by architecture in a
modernist style, today a registered historic district.
There are two flats typical of that period that you can
rent for overnight stays.

Jerle stad
Upptäck den bortglömda staden. På 1640-talet
drömde Carl Bonde om en kanal för transport av
järnmalm från Jerle till Mälaren. I Jerle ville han
bygga en ny stad och i oktober 1642 utfärdades
stadsprivilegier för Järla Stadh. Men det blev
inget av planerna. Stadsprivilegierna glömdes
bort i kommunreformen, vilket gör Jerle till Sveriges
minsta – och kanske mest bortglömda – stad. Här
har järnhantering pågått ända in på 1900-talet,
men idag återstår bara ruiner och slagghögar.
Järle kvarn och kvarndammen finns bevarad i
ursprungligt skick. Längs med Järleån finns en vandringstig på 2,5 km. Missa inte ett besök på Svalbo
keramik och gofika på Svalbo Café!
In the 1640s, Carl Bonde dreamed of a canal
that could transport iron ore from Jerle to Lake
Mälaren. He wanted to build a new town in Jerle,
populated by the inhabitants of Nora and Lindesberg.
In 1642, a town charter was declared for the town of
Järla Stadh. However, the town never developed.
Jerle is now Sweden’s smallest town, since the charter
was never revoked.
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Visste du att...
järnvägen mellan Nora och Ervalla är Sveriges första normalspåriga
järnväg för personbefordran. Den
invigdes med buller och bång år 1856.
Järnvägen tillkom på privat initiativ och
byggdes för att frakta järn, malm och
kol till och från bergslagens bruk
och hyttor.

Ta en tur med ångloket
Veteranjärnvägen och Nora Station är spännande för både stora och små.
Upptäck Noras veteranjärnväg! Ånglok och
rälsbuss avgår enligt tidtabell från stationshuset
lördagar (och vissa fredagar) från början av juli till
slutet av augusti. Res som förr och ta en tur till Järle,
eller Pershyttan via Gyttorp. Möjlighet till gofika finns
både vid Järle station och i Pershyttan. På stationsområdet i Nora kan du vandra runt på bangården
bland lokstallar och verkstäder. Det vackra stationshuset som rymmer turistbyrån har fortfarande kvar
väntsalen med biljettlucka. I Godsmagasinet finns ett
litet museum som är öppet sommartid. Besök nbvj.se
för att se tidtabell och boka biljetter.

Enjoy the vintage railway! Steam locomotives
and rails busses depart from Nora station from
the beginning of July to late August. Become a part of
something classic, and take a trip to Järle or Pershyttan
via Gyttorp, just like many generations have done
before. In both Pershyttan and Järle there are cafes
open during summer. In the station area in Nora you
can wander around the railway yard among engine
sheds and workshops. Visit the beautiful station which
houses the tourist center and waiting room. In the
goods warehouse a small museum is open during
summer. For timetable and tickets visit nbvj.se
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Historiska utflyktsmål
Runt om Nora gömmer sig historiska platser som
vittnar om hur livet var förr. Spåren från Bergslagens storhetstid bjuder in till en resa bakåt i tiden.
Upptäck gruvparker, ruiner och vackra gårdar.
Klacka-Lerbergs Gruvpark
I Klacka-Lerbergs gruvpark finns lämningar efter en lång
tids gruvdrift bland annat gruvhål, provbrytningar, malmtorg och skrotstenshögar. Gruvparken bjuder också på
en vacker utsikt över Fåsjön.
Skrekarhyttans ruin
Vid ruinen i Skrekarhyttan finns stenväggar, masugnsfundament, gravar efter vattenhjul och mycket annat
som hörde till Västra Skrikarhyttan. I anslutning till hyttruinen finns en trevlig rundslinga på 1,5 km. Här
finns också picknickplats och grillplats.
Greksåsars hyttruin
I Greksåsar kan du än idag se ruiner av masugn och
kolhus på den gamla hyttplatsen. Sommartid kan du
upptäcka området genom en byvandring, en promenad
på ca 600 m med informationstavlor som berättar om
byn, skrock, skrönor och historia.
Siggebohyttans Bergsmansgård
På bergsmansgården i Siggebohyttan kan du uppleva
hur en förmögen bergsman med familj levde på
1800-talet. Gården med 14 rum, tre kök och en imponerande loftgång ligger med vacker utsikt över sjön
Usken. Gruvområdet i närheten når du via den gamla
kyrkstigen. Bergsmansgård och kaffestuga har öppet för
besök sommartid.
Frövifors Pappersbruksmuseum
Frövifors är pappersbruket utanför Frövi som var järnbruk
fram till slutet av 1800-talet. Då övergav man järnet
för det allt mer lönsamma pappret. Museet bjuder på
industrihistoria med fokus på papper - utställningar,
upplevelser och en handpappersverkstad som brukar
vara populär bland barnen. Här finns också en fantastisk
museibutik och café.
För fler tips på utflyktsmål fråga personalen
på Nora turistbyrå eller besök visitnora.se
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Upptäck Bergsmansbyn Pershyttan
Upplev historien på nära håll med hytta, gruva, vattenhjul, stånggång och kolhus.
Pershyttan är en av Sveriges bäst bevarade bergsmansbyar. Området är ett kulturreservat som går utmärkt att uppleva året om. Här kan du ta del av hur
det gick till när hytta och gruvor var i bruk, det mesta
ser ut precis som det gjorde fram till sista arbetsdagen. I Pershyttan har man brutit malm och framställt
järn från medeltiden ända fram till 60-talet och det
finns ett antal gruvor i området runt bergsmansbyn.
Den ståtliga hyttan är en av Sveriges bäst bevarade
träkolshyttor. I området finns också vattenhjul, stånggång, kolhus och vackra gårdar att upptäcka. I en
tågvagn intill besökscentret finns Pershyttans Tågcafé
som är öppet sommartid.
Upplev Pershyttan på egen hand
Upplev på egen hand med hjälp av foldrar som
finns på turistbyrån eller ladda ner ljudvandringen
som finns i Tre Trästäders app och lyssna dig genom
bergsmansbyns spännande historia.

Följ med på en guidad visning
Lär dig mer om järnframställningen och se hytta,
vattenhjul och stånggång under en guidad visning
av bergsmansbyn eller upplev Lockgruvans bergrum
40 m under jord. Se aktuella tider och boka guidningar på visitnora.se!
på visitnor

Pershyttan is one of Sweden’s most well-preserved mining villages. The area is a cultural
heritage park where you can find out what it was like
when the foundry and mines were in use. Most of it
looks exactly as it did up until the last working day. The
foundry is one of Sweden’s best preserved charcoal
foundries, and the whole area, with mine pits,
waterwheel, long wooden driveshaft and charcoal
storage building, is well worth discovering. The visitor
centre, which is always open, relates ore mining history
in an educational way. There also are hiking trails with
information signs to help you discover the entire area.
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Restaurang
Möten

•

•

Pub • Uteservering
Kontorshotell

www.bryggerikrogen.se

1859 grundade bleckslagaremästare Carl Axel Sandberg sin
verkstad i Nora. Firman lever kvar ännu och har med tidens
gång kommit att förvandlas till en klassisk bosättningsaffär. CA
Sandbergs son Leonard ändrade i början av 1900-talet namnet till
Leon. Sandberg Bosättningsaffär. Den torde vara Sveriges enda i
sitt slag eftersom den fortfarande är kvar i samma familj. Det är
idag de fjärde och femte generationerna som driver butiken.

info@bryggerikrogen.se • Prästgatan 42, Nora

stugby•vandrarhem•restaurang & café

Mycket har förändrats under åren, men ett är detsamma –
vår strävan att betjäna våra kunder på bästa sätt och att
tillhandahålla kvalitetsvaror i stor sortering och till rimliga priser.

www.uskavi.se
Ditt smultronställe i Bergslagen

GLAS - PORSLIN - HUSGERÅD - HANTVERK
FÖRSTKLASSIGA UTSTÄLLNINGAR
LEON. SANDBERG BOSÄTTNINGSAFFÄR
Storgatan 12-14, 713 31 Nora, tel. 0587-100 71
www.leonsandberg.se

Välkommen till Åkerby Herrgård!
Vi erbjuder naturnära boende vid Fåsjön, 9 km norr om Nora.
Åkerby är den perfekta utgångspunkten för vandring, cykling och rundturer med bil i Bergslagen.
Hemlagad mat för fest och vardag. Förbokning av boende och mat. Öppet varje dag året om.
Åkerby Herrgård, 713 93 Nora  0587-912 10
30



info@akerbyherrgard.se  www.akerbyherrgard.se

Tips!
I Stadras teaterfoajé i
Storgatubacken kan du inte bara
köpa biljetter, presentkort och annat
kul. Här finns Bergslgens minsta
teater med föreställningar under
vår och höst.

Teater vid Stadra
Stadra teater är en kulturoas mitt på landet. Här möts teater, kultur och
natur och skapar en idyllisk träffpunkt för upplevelser, sinnesro och inspiration.
Med ett sällsynt vackert läge vid den mystiska sjön
Grecken ligger Stadra Teater. På scenen i den vitkalkade ladugården har, bland många andra, Gustaf
Fröding, Agnes von Krusenstjerna, Gunnar Ekelöf,
Hjalmar Bergman, Selma Lagerlöf och August
Blanche gestaltats. Välkommen till ett kulturcentrum
och en levande teaterscen, mitt på landsbygden.
Förutom teateruppsättningar, anordnar Stadra
Teater programkvällar och konstutställningar. På teaterkaféet Paradiset kan du njuta av kakor, bakverk
och ett glas gott.
Stadra Teater. North of Nora, beside Lake
Grecken, lies the Stadra theatre – the most
beautiful venue in Bergslagen. Theatre is performed
here in an old whitewashed barn.

Sommarens föreställning är Haren och vråken
Sommaren 2022 (1 juli–14 aug) ger Stadra Teater
Haren och vråken av Lars Forssell. Pjäsen utspelar
sig på och kring Ulla Winblads värdshus och
allt tilldrar sig under ett historiskt datum, den 19
augusti 1772. Utan aningar om denna dags stora
betydelse lever rollerna bitvis obekymrat vidare
sina vanliga liv. Denna dag förändras mycket i
Sverige. Kung Gustaf III genomför sin statsvälvning
och griper själv makten från de ständigt stridande
partierna Hattarna och Mössorna. Alla dessa
händelser ligger som ett dovt ackord över allt som
sker mellan gestalterna under hela pjäsen.
Läs mer och boka biljetter på stadrateater.se
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VÄLKOMMEN TILL

Naturistbad & Camping
Campa, hyr rum/stuga, bada, sola och lär känna
naturismen på ett naturligt sätt.
Ca 2 km från Nora torg.
Tfn. 073-642 52 82 ~ www.gustavsbergscamping.se

Välkommen till

SIGGEBOHYTTAN
BERGSMANSGÅRD

PIZZA-SALLAD-KEBAB-GRILL

10 juni–14 augusti Öppet dagligen kl 11.00–17.00

www.olm.se

Kungsgatan 6, Nora, tel. 0587-130 30
www.babylon-pizzeria.se
VÄLKOMMEN TILL

LILLA HOTELLET I NORA
Hemtrevligt boende på
sekelgammalt hotell

NORA
Öppet alla dagar
7-22
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Här möts du av personlig
service, hög kvalitét
och en välsmakande
frukostbuffé. Samtliga
rum har dusch, toalett,
TV och WiFi.

+46 587 15400
info@lillahotelletnora.se
www.lillahotelletnora.se

Galleri Victoria

Manuell chark, färsk fisk,
butiksbakat bröd,
salladsbar, festbrickor,
smörgåstårtor, post.

ÖPPET
Juni, juli och augusti tis–fre 12–18, lö–sö 12–16
Övriga månader lö–sö 12–16

Storgatan 45, 0587-801 80

Erik Andersgården, Pershyttan tel 0707-81 44 46

ANTIK INREDNING VINTAGE

Stuga uthyres, 2+2 bäddar.
900 kr/natt, 5000 kr/vecka.

Mathantverk
& gårdsbutiker
Nora är hem till flera mathantverkare och runt
om i bygden hittar du ett varierande utbud av
lokalproducerade produkter.
Jennys Bageri
Hantverksbageri i Nora som bakar med ekologiska ingredienser, surdeg, smör och mycket kärlek. Försäljning
av matbröd och fikabröd över disk och självservering.
Marias Chokladmakeri
Chokladmakeri med butik i bryggeriområdet som
tillverkar handgjorda och fantastiskt söta praliner
med smaker efter säsong.
Nora Brygghus
Mikrobryggeri i Kv. Bryggeriet som producerar öl av ädla
råvaror. Opastöriserat och ofiltrerat, men ändå klart och
fint. Kan avnjutas på restauranger i Nora med omnejd.
Fru Petterssons karameller
Gammaldags karamellbutik i Nora. Utöver klassiskt
godis kan du köpa egentillverkade godsaker som
tryfflar, marknadsnougat och kolor.
Lerslättens getgård
Getgård med ysteri i Klacka-Lerberg. Producerar produkter av gårdens egen getmjölk och inköpt komjölk. Gårdsbutik med bl.a. ostkaka, getbrie, sallatsost och grillost.
Tre sjöars kök
I Öskevik ligger Tre sjöars kök med mejeri och gårdsbutik. Tillverkning på ekologisk komjölk. Här finns bland
annat mozarellaost, salladsost, färskost och grillost.
Calliantus
Småskalig och giftfri grönsaks- och snittblomsodling
i Järnboås. Öppet för självplock efter tillgång, försäljning från gårdsbutik.
Rekoring Bergslagen
Försäljning av produkter från lokala producenter via facebook-grupp. Varor förbeställs och lämnas ut regelbundet.
Sök rekobergslagen på facebook för att hitta gruppen.
Mer info och fler gårdsbutiker och mathantverkare
i Nora med omnejd hittar du på visitnora.se
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Må bra utomhus
Skogsbad, strandhäng, yoga eller en tur på golfbanan. Kanske du
gillar att fiska eller paddla kanot? Må bra utomhus, ta in naturen
och njut av lugnet. Här är några tips på aktiviteter i Noratrakten.
Yoga & wellness
Det finns få småstäder som har ett
så stort utbud av wellness och yoga
som Nora. Ta chansen till total
avkoppling under din vistelse här.
Boka ett yogapass och upplev lugnet vid Norasjöns strand eller sträck
ut dig i de anrika salarna på Nora
Stadshotell. Prova på SoundYoga,
upptäck MediYoga, healing eller
varför inte ett gongbad. Upptäck
aktörer, workshops och events i
välmåendets tecken på visitnora.se
Golfa i lantlig idyll
Med Norasjön i sikte och omringad av härlig bergslagsnatur
hittar du Nora Golfklubb med
restaurang. Banan med 18 hål är
utlagd i ett öppet och böljande
landskap med inslag av skog och
vattendrag. Golfa en dag, stanna
en helg eller boka golfklubbens
golfpaket. Här finns goda möjligheter att utveckla ditt golfspel, såväl
för nybörjare, som van. Läs mer på
noragolfklubb.se
Ta ett dopp!
I och omkring Nora finns goda
möjligheter till både stadsnära dopp
och lite mer avlägsna sjöbad. Vid
Trängbo, på Alntorps ö och i Gyttorp
Käppsta finns fina badplatser. Ramsjön i Kilsbergen är en mysig skogssjö
och norrut i sjön Usken finns badplatser vid Öskevik och Uskavi. Hör gärna
med turistbyrån om personliga tips
på mysiga badsjöar. Mer info om
badplatser finns på visitnora.se
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Prova om det nappar
I Nora kan du fiska abborre, gädda,
gös och öring bara 50 m från torget.
Norasjön och sjöarna i trakten hör
till de bästa fiskevattnen i området.
Många av sjöarna ingår i Nora
kommunfiskekort och har gratis fiske
för barn. Dammsjön i Nyhyttan är
ett put-and-take-vatten där öring,
regnbåge och röding inplanteras
kontinuerligt. Fiskekort finns att köpa
på turistbyrån i stationshuset.
Glid fram i en kanot
Ge dig ut på äventyr eller njut av
det stilla vattnet under en varm sommardag. Hyr kanot på First Camp
och upplev trästaden från en ny
horisont eller ta en tur till Alntorps
ö för en picknick. Vid Usken väntar
utmärkta möjligheter för dagspaddling med utgångspunkt från Uskavi. Vill du ge dig ut på en längre
tur finns paddelleder i Järleån och
Rastälven. Information om uthyrning
av kanoter, kajaker och SUP hittar
du på visitnora.se
Bergslagsguiderna
Vill du ha hjälp att ta dig ut och bli
guidad i naturen? Bergslagsguiderna ger dig en möjlighet att uppleva
naturen på ett varierande sätt med
kunniga och engagerade guider.
Kolla in bergslagsguiderna.se
Fler tips på aktiviteter i naturen
hittar du på visitnora.se och
bergslagen.se

Nyhet!

Vandra Bergslagsleden

Premiär för Signaturled
Bergslagen! Sträckan på 62 km
mellan Lekhyttan och Pershyttan är
från och med i år en av Svenska
Turistföreningens 13 utvalda
vandringar i Sverige.

Vildmarksleden där du vandrar genom vacker bergslagsnatur
med stora skogar, vackra sjöar och flera utsiktspunkter.
Bergslagsleden är en av Sveriges längsta vandringsleder, 280 km lång och indelad i 17 etapper.
Etapperna 4–7 passerar strax utanför Nora.
Här går leden genom gammal järnbruksbygd och
passerar nedlagda gruvor, förbi forsarna i Järleån,
genom Pershyttans bergsmansby och bjuder på
storslagen utsikt över Närkeslätten från Kilsbergen.
Etapp 4 Nyberget–Uskavi 23 km
Etapp 5 Uskavi–Hammarby 18 km
Etapp 6 Hammarby–Pershyttan 15 km
Etapp 7 Pershyttan–Mogetorp 15 km
Bergslagsledens rundslingor
Bergslagsleden har fina rundslingor perfekta för
en dagstur. Uskavi 12 km, Digerberget 9 km,
Amboberget 12,5 km och Blankhult 9 km ligger
alla i närheten av Nora.
Besök bergslagsleden.se för information
om etapper och rundslingor.

Vandringskartor
Etappkartor för Bergslagsleden finns att hämta på
turistbyrån i stationshuset. Här finns också friluftskartor över Bergslagen och Kilsbergen samt friluftsatlas
över Bergslagsleden att köpa.
Signaturled Bergslagen
Fyra av Bergslagsledens etapper är tillsammans
en av Svenska Turistföreningens sigaturleder –
Signaturled Bergslagen. Leden är 62 km lång och
går från Lekhyttan, över Kilsbergen, till Pershyttan
stax utanför Nora. Signaturlederna är utvalda för
att vara särskilt vackra och karaktäristiska för sin
landsdel. Läs mer på svenskaturistforeningen.se
From bustling streets to serene forests, nature is
just a stone’s throw away from the town center.
Discover everything from comfortable walks to more
demanding trails along the Bergslagsleden, or visit one
of Nora’s many nature reserves.
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Naturreservat
Upptäck dramatisk natur, brusande vattendrag och utsikter som fastnar i minnet.
Järleåns naturreservat
Järleån rinner i en flera hundra tusen år gammal
dalgång. Här finns en av länets mäktigaste forssträckor och en blomsterprakt som är vackrast på
försommaren. Längs ån finns en vandringstig på
2,5–5 km och flera platser för fika och picknick.
Skärmarbodabergens naturreservat
I Skärmarbodabergen finns gammal skog, mängder
av grottor och dramatiskt kuperad natur att upptäcka och utforska. Vandra slingor upp till 5,6 km
och upptäck sprickdalar och förkastningsbranter
bildade av inlandsisen.
Erikabergets naturreservat
Erikaberget bjuder på brant kuperad terräng och
vacker utsikt över Rastälvsdalen. I reservatet finns en
4 km lång stig som går i rundslinga runt bergets norra höjd. För den äventyrliga rekommenderas stiglös
vandring upp till bergets södra topp.

Stadsnära natur
Från gator och torg, till grönska och skog
på ett ögonblick. Ta en promenad och
upplev naturen nära staden.
Å-promenaden
Upplev 3 km av det bästa med Nora. Utgå från
Nora station och strosa slingan längs Hagbyån, till
bryggerikvarteret, och via stadens gator till strandpromenaden. Varför inte avnjuta lunch eller gofika i
skuggan intill ån?
Rundslinga på Alntorps Ö
På Alntorps Ö i Norasjön finns en rundslinga på
ca 3 km. Slingan är skyltad och utgår från bryggan
där båten Plaskus angör ön.
Stadsskogen & Fibbetorpskogen
Naturreservaten Stadsskogen och Fibbetorpskogen
ligger på gång- och cykelavstånd från stadskärnan.
I Stadsskogen strax norr om staden finns markerade
slingor på 3 och 10 km. Fibbetorpskogen intill Åsbosjön har fina promenadstigar och vid entrén finns
bord för utefika.
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Visste du att...
det finns över 100 naturreservat
i Bergslagen? I många av dem
finns markerade vandringsleder,
fikabord och grillplatser. På
visitnora.se hittar du ett flertal
favoriter.

Upplevelser med puls
Cykla på historiska stigar, mellan trädstammar, fram på smala spänger och nedför flowtrails.
MTB-entusiast eller barnfamilj på äventyr. Här finns något för alla cyklister!
Ta cykeln och svischa fram längs vackra och historiskt spännande stigar i skogsmiljö. Med start från
Digerberget och bergsmansbyn Pershyttan når du
ut på ett flertal utmanande mountainbikeleder. Här
finns allt från korta och barnvänliga, till längre och
mer krävande leder. Vid Digerberget hittar du två
pumptracks och teknikbana. På Kottaberget utvecklas just nu ett antal sektioner av flowtrails som måste
testas vid bästa tillfälle.
I Nyhyttan norr om Nora ligger ett nytt område för
MTB med tre leder. Vad sägs om att prova Gruvrundan eller Paradisrundan? Har du inte fått nog av
härlig skogscykling finns ett ledsystem i Hjulsjö med
cykling i unik och spännande natur.
Besök bergslagencycling.se
för fler leder och mer information.

Mountainbikekarta
Se alla MTB-leder i Nora/Pershyttan, Hjulsjö och
Ånnaboda. Kartan finns att köpa på turistbyrån i
stationshuset.
Ingen egen cykel?
Hyr hos First Camp Nora-Bergslagen eller via
Cykeltek! Kolla in utbudet på firstcamp.se och
cykeltek.se
Starting from Digerberget and Pershyttan you
can reach multiple MTB-tails. The trails range
from short and child-friendly to technical and demanding. Plan your cycling experience in Bergslagen using
a MTB map of the trails in Nora/Pershyttan, Hjulsjö and
Ånnaboda, available for purchase at the tourist office.
More information can be found at bergslagencycling.se
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På två hjul i
Bergslagens natur
I trakten kring Nora slingrar sig landsvägar och
grusvägar fram – genom skogar, öppna landskap, längs glittrande sjöar och förbi kulturhistoriska platser. Passa på att komma Nora närmre
och upptäck trakterna på två hjul.
Norasjön runt & Järleturen
Längd: 22 km alt. 27 km. Start: Nora Station.
Turen är lättrampad och är lämpligast att cykla medsols. Du möter skog, sjö och öppet landskap, mestadels
på asfalt. Under turen har du både staden och sjön i
blickfånget och på östra sidan väntar en svårslagen
vy över Nora. Finns orken, gör en avstickare på 5 km
runt Järle. Naturreservatet Järleån är en fin plats för
en stunds vila och Jerle stad med Svalbo Café är ett
perfekt fikastopp.
Gruvrundan
Längd: 27 km. Start: Nora Station.
Upplev Bergslagsbygden där traktens historia av
bergsbruk gör sig påmind. Cykelturen är kuperad
och går på asfalterade vägar. Gör ett stopp vid
gruvparken i KLacka-Lerberg och njut av utsikten över
Fåsjön. Förboka lunch och gör en matpaus
på Åkerby Herrgård.
Två Sjöar runt
Längd: 50 km. Start: Nora Station.
Ta dig runt de vackra sjöarna Fåsjön och Usken strax
norr om Nora. Lättrullade och tidvis kuperade vägar på
både grus och asfalt. Naturen är storslagen och under
sommaren finns fina platser att bada. Trevliga fikastopp
är Vreten, Uskavi och Nora-Annas.
Sången runt
Längd: 10 km. Start: Nyhyttans kurort.
Sången runt går nästan uteslutande på grusväg och cyklas bäst medsols. Turen går genom typisk bergslagsskog
som efter en stund öppnar upp sig med utsikt över sjön.
Badmöjlighet finns vid Sångens södra strand.
Yxsjön runt
Längd: 12 km. Start: Järnboås kyrka.
Turen cyklas bäst medsols och går till en början genom
byarna Finnshyttan och Lindesby. Du rullar mestadels
på grusväg och når Yxsjön ungefär halvvägs. Sista
biten av turen går på gammal banvall. Avsluta med ett
dopp vid badplatsen i Finnsjön.
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Grängen runt
Längd: 22 km. Start: Grängshyttan.
Turen runt sjöarna stora och lilla Grängen är tidsvis
kuperad och går på både grus och asfalt. Här möts
du av både natur och kultur. Upptäck naturreservatet
Gängshytteforsarna där den sällsynta flodpärlsmusslan
trivs och stanna till vid bokloppisen i Södra hyttan för
shopping och fika.
Örebro till Nora
Längd: 37 km alt. 40 km. Start: Resecentrum Örebro.
Ta cykeln från Örebro till Nora – från storstad och puls
genom skog och öppna landskap till den lilla trästaden
i Bergslagen. Välj den kuperade turen på grus över
Kilsbergen och bergsmansbyn Pershyttan. Eller rulla på
slingrande asfaltsvägar via Mogetorp och det charmiga
stationen i Järle. Varför inte göra en minisemester under
semestern och kombinera cykelturen med övernattning
och middag i Nora? Vänd sedan tillbaka eller fortsätt
din cykeltur vidare upp i Bergslagen.
Utgå från Åkerby eller Nyhyttan
Vill du komma ut snabbt på olika rundturer i Noratrakten? Du kanske vill övernatta och göra flera turer under
några dagar. Från Åkerby Herrgård, vid Fåsjöns östra
sida, kommer du direkt ut på Gruvrundan (27 km) och
den lite längre Två sjöar runt (50 km). Båda turerna är
härligt omväxlande på i huvudsak asfalterade vägar
med lite trafik. Du kan även trampa runt Norasjön med
start från Åkerby. Turen blir då lite längre, ca 30 km totalt. Föredrar du mountainbike så tar du bilen och cykeln
norrut till lederna i Hjulsjö och Nyhyttan. I Nyhyttan kan
du som cyklist också övernatta. MTB-lederna startar
utanför dörren och i närheten finns sjöarna Sången,
Yxsjön och Grängen att trampa runt.
Ingen egen cykel?
Hyr hos First Camp Nora-Bergslagen eller via Cykeltek!
Kolla in utbudet på firstcamp.se och cykeltek.se
Översiktskarta på cykelturerna finns att hämta på
turistbyrån. Mer info och fler tips på cykelturer hittar
du på visitnora.se och bergslagencycling.se
Get acquainted with Nora by bike. Pedal through
Bergslagen’s forests and countryside, along
shimmering lakes and places rich in culture and history.
Along the way you will discover breathtaking views, cozy
cafés and flea markets.
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HAREN OCH VRÅKEN

Vretens Kurs- & lägergård
vid Fåsjön i Öskevik.

Lorem Ipsum

Av Lars Forssell

1 JULI – 14 AUGUSTI

Öppet året om för kurser, konferenser
samt läger och vandrarhemsboende.
Allt detta med självhushåll i alkoholfri miljö.
Bemannat alla dagar v 27-32 kl. 10-18.
Camping, vandrarhem, uthyrning av båtar, konstutställningar, loppmarknad, glass och kaffeservering.

Bokning & info: 0587-33 01 78, 070-292 74 09
www.vreten.org info@vreten.org
Välkommen till Nora

så myc ket mer

Välkommen till Nora

så myc ket mer

I samarbete med Örebro Teater

Biljetter: nortic.se Stadras Foajé 0587-311 305
Turistbyrån i Nora och Bokhandeln i Hällefors

så myc ket mer

TED STRÖM 2022

STADRA TEATER

Välkommen till Nora

Välkommen till Nora

så myc ket mer

FOTHÄLSAN BERGSLAGEN
Fotvård & butik
Hjälpmedel, skor, strumpor med mera.
Uthyrning av rullstol.
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3-4 september

Konst • Konsthantverk • Kultur
”Öppna ateljeer” 10-17
Programpunkter hela helgen
Samlingsutställning

Verk av alla deltagare i Ljusstråk presenteras.
Konstlotteri.
6/8-4/9 i Bryggeriet, Brobacken 5, Nora

Rådmansg. 13 │ Tfn 070-241 80 09 │ fothalsannora.se
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www.ljusstrak.se

Logi
Lilla Hotellet 		
Tfn. 0587-154 00
Rådstugugatan 14, Nora
lillahotelletnora.se
Nora Stadshotell 		
Tfn. 0587-3114 35
Rådstugugatan 21, Nora
norastadshotell.se
Nyhyttans Kurort
Tfn. 0587-871 00
Nyhyttan, 25 km n Nora
nyhyttanskurort.se
Åkerby Herrgård
Tfn. 0587-912 10
Åkerby, 9 km n Nora
akerbyherrgard.se
Nora Tåghem
Tfn. 0587-146 76
Järnvägsgatan, Nora
norataghem.se

Gustavsbergs
Naturistcamping
Tfn. 073-642 52 82
Nora, 2 km fr centrum
gustavsbergscamping.se

Tallåsens B&B
Tfn. 073-957 28 33
Dalviksvägen, Nora
tallasen.se

Ramshyttans Hästgård
Tfn. 072-200 91 87
Ramshyttan, 11 km s Nora
ramshyttanhorsefarm.se

Svalbo B&B
Uskavi
Tfn: 070-566 35 60
Tfn. 0587-33 00 25
Svalbo, Jerle Stad
Tre sjöars väg,15 km n Nora 15 km o Nora
uskavi.se
Kalle Kamel B&B
Vreten
Tfn. 070-622 05 17
Tfn. 0587-33 01 78
Gamla Viker, 15 km sv Nora
Tre sjöars väg, 10 km n Nora kallekamel.se
vreten.org
50-talslägenheter
Kungsgatan B&B
Tfn: 076-119 71 70
Tfn. 070-354 57 11
Gyttorp, 5 km v Nora
Kungsgatan 36 H, Nora
Hotellet Dalkarlsberg
Solnäs B&B
Tfn. 076-855 91 68
Tfn. 0709-18 20 51
Dalkarlsberg, 16 km sv Nora
Rådstugugatan 57, Nora
hotelletdalkarlsberg.com

Rum Kungsgatan
Tfn. 073-224 11 11
Kungsgatan 20 B, Nora

Söderlånggatan B&B
Tfn. 073-835 03 22
Söderlånggatan 13, Nora

Fler boendealternativ
hittar du på visitnora.se

First Camp Nora-Bergslagen
Kvarnplan B&B
Tfn. 0587-123 61
Tfn. 070-359 15 90
Nora, 1 km fr centrum
Kvarnvägen 18, Nora
firstcamp.se

Grecksåsars Bygdegård
Tfn. 0587-710 11
Grecksåsar, 16 km nv Nora
greksasar.org

Rum Nora Golfklubb
Tfn. 0587-120 00
Östra Sund, 7 km so Nora
noragolfklubb.com
Stugor Lillebo
Tfn. 0708-465 300
Parkgatan 3, Nora
lillebo-nora.se
Ställplats Skojarbacken
Tfn. 0587-123 61
Tivoligatan 6, Nora
firstcamp.se

Med reservation för ändringar.
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På gång i Nora 2022
I Nora kan du fröjdas varje dag. Staden har öppet året om och
bjuder på en mängd olika natur- och kulturupplevelser. Här har vi
lyft fram ett urval av händelser att se fram emot.

Konstnär Maline Nordin Ardesjö

Bergslagens Friluftshelg
En helg för dig som längtar efter att
komma ut i naturen. Den 13–15 maj
har Destination Bergslagen samlat
naturupplevelser och turer för dig
som vill vandra, cykla, paddla och
mycket annat.
Vårdagar i Nora
Möt våren i Nora! Helgen 20–22
maj bjuder vi in till vårdagar med
Antik- & vintagemässa i centrum,
torghandel och erbjudanden i
stadens butiker. Kvarteret Bryggeriet
bjuder på byggnadsvård, hantverk
och matmarknad.
Musik och annat på Svalbo
Under sommarmånaderna händer
det massor på Svalbo Café i Jerle
Stad. Motorträffar med musik och
konserter med kända artister står på
programmet. Missa heller inte Jerle
Stadsfest den 28 maj!
Bergslagens Loppishelg
Helgen 16–17 juli fylls Bergslagen
med loppisar för dig som gillar
att fynda och återbruka, leta efter
gömda skatter och fynda stort. Passa
även på att njuta av de vackra omgivningarna och äta gott på kaféer
och restauranger.
Larsmäss i Järnboås
Hantverksmarknad i bergslagsbyn
Järnboås, 13–14 augusti, med
hantverk, konsthantverk och hemslöjd
av högsta klass. Detta tillsammans
med aktiviteter för hela familjen och
hemlagat fika gör att Larsmäss är en
perfekt utflykt för stora och små.
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Kulturslingan Ljusstråk
Den 3–4 september är det dags för
Ljusstråk. En konst- och kulturslinga
där bygdens konstnärer och konsthantverkare tar emot i öppna ateljéer
och du kan njuta av utställningar, ord
och musik. Besök samlingsutställningen i Bryggeriet redan i augusti för att
hitta inspiration inför din runda.
Bergslagens Vandringshelg
Vandra i mystiska skogar och längs
slingrande stigar med spår från
hyttor och gruvor. Den 17–18
september är det vandringshelg i
Bergslagen.
Höstdagar i Nora
De sista dagarna innan vintertiden
tar över, 28–30 oktober, blir det
härliga höstdagar i Nora med
erbjudanden och aktiviteter i stadskärnan och Kvarteret Bryggeriet.
Utställningar
I Nora finns flera konstgallerier med
utställningar. Besök galleriet i Leon.
Sandbergs Bosättningsaffär eller
Nora konsthall. I bryggerikvarteret
hittar du Gallerikorridoren där Ted
Ström och Anders Wallén är verksamma, och i det gamla brygghuset
hålls det sommarutställningar.
Titta in på visitnora.se och
bergslagen.se för uppdaterad
information om årets evenemang.
Med reservation för ändringar.

Noras köpmän
bjuder in till folkfest
Noradagarna 7–9 juli
Om något är folkfest så är det de här tre dagarna i
hjärtat av Nora. Här finns något för alla smaker; storloppis
och Barnens loppis för fyndsugna, karuseller och marknadsknallar, roliga aktiviteter för små och stora barn, underhållning och nostalgiska upplevelser.
Noradagarna 7–9/7. If anything is a popular festival,
then it is these three days in the heart of Nora. There is
something for all tastes: a giant flea market and for bargain-hunters, carousels and street merchants, fun activities for big and
little children, entertainment and nostalgic experiences.

Noramarken 27–28 augusti
Gör som de tre små gummorna och besök Nora marknad.
Det gör du hur lätt som helst, du kan till och med åka veterantåg. Väl framme väntar en rolig upplevelse med massor
av knallar, marknadsbord och aktiviteter. Passa på att fynda
och kom ihåg att göra som gummorna i visan – åka karusell
och äta karamell.
Noramarken 27–28/8. Visit Nora Market in tne
end of August. You can take it as easy as you like –
and even ride a vintage train. Once you arrive, entertaining experiences await you, with lots of street vendors, pop-up markets
and activities. Take the opportunity to make a real bargain and
remember to ride the carousel and eat sweets.

Nora Julmarknad 3–4 december
Under den årliga julmarknaden med hantverk och
gårdsprodukter på gator och innergårdar sjuder Nora
av liv. Stadens butiker är julpyntade, den bländvita kyrkan
bjuder på stämningsfulla konserter och glassen har juliga
smaker. Även konsthantverkare och konstnärer i kulturkvarteret
Bryggeriet bjuder in till julmys av högsta klass.
Nora julmarknad 3–4/12. During the annual
Christmas market, with its handicrafts and farm products
on the streets and in courtyards, Nora teems with life. The town’s
shops are decked out for Christmas, the dazzlingly white church
offers enthralling concerts and the ice cream comes in
Christmassy flavours. Artisans and artists in the cultural district
Bryggeriet invite you to Christmas coziness of the highest class.

Läs mer om evenemangen på handlainora.se
43

Välkommen till
Nora turistbyrå!
Samtal, frågor, tips och biljetter. Kom in
till turistbyrån för en pratstund om din
vistelse i Nora!
På turistbyrån kan du få hjälp att hitta aktiviteter,
boende, upplevelser och sevärdheter som passar just dig. Du kan också boka biljetter, guidade
visningar och få tips och idéer för att göra ditt
besök i Nora till en minnesvärd upplevelse.

Fråga oss
om naturen!
Vi är ett av Bergslagens
basecamps – en plats där du
kan få extra mycket information och personliga tips om
naturupplevelser.

Här hittar du broschyrer från destinationer i hela
Sverige, gratis wifi och publik dator. Vi finns året
om i det vackra stationshuset, 250 m från torget.

Öppettider
1–26 juni
Mån–fre
Lör–sön		

10.00–17.00
10.00–16.00

27 juni–14 aug
Mån–fre
10.00–18.00
Lör–sön		
10.00–17.00
15–28 aug
Mån–fre
Lör–sön		

10.00–17.00
10.00–16.00

Övriga året
Mån–fre 10.00–12.00, 13.00–15.00
Med reservation för ändringar.

Nora turistbyrå, 0587-811 20
info@nora.se @visitnora
Järnvägsgatan 1, 713 31 Nora

www.visitnora.se

Nora turistbyrå
är ett Turistcenter
auktoriserat av Visita.

